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บทที ่7
ตลาดในทางเศรษฐศาสตร ์



แนวคดิเกีย่วกบัตลาด

• ตลาด (market) ส าหรบัสนิคา้หน่ึง ๆ เป็นสถานการณท์ีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายสนิคา้
และบรกิารตดิตอ่กนัเพือ่การแลกเปลีย่น 

• ตลาดมหีนา้ทีส่ าคญัคอืการอ านวยความสะดวกใหผู้ข้ายและผูซ้ ือ้ไดท้ าการซือ้
ขายแลกเปลีย่นสนิคา้และบรกิารกนัได ้

• การจ าแนกตลาดในทางเศรษฐศาสตรนิ์ยมจ าแนกตลาดตามโครงสรา้งตลาด ซึง่
จะพจิารณาลกัษณะหรอืคณุสมบตัขิองตลาดตามจ านวนผูผ้ลติหรอืผูข้าย 
ลกัษณะของสนิคา้หรอืบรกิารของผูผ้ลติหรอืผูข้าย และความสามารถในการ
เขา้ออกจากตลาด เป็นส าคญั



ตลาดสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ ่คอื

• ตลาดแขง่ขนัสมบูรณ ์(perfectly competitive market)

• ตลาดแขง่ขนัไม่สมบูรณ ์(imperfectly competitive market)

• ตลาดผูกขาดทีแ่ทจ้รงิ

• ตลาดผูข้ายนอ้ยราย

• ตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผูกขาด



พฤตกิรรมการแขง่ขนัในตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์

ลกัษณะของตลาดแขง่ขนัสมบูรณ์

• ผูซ้ ือ้และผูข้ายมจี านวนมาก การซือ้ขายของแตล่ะรายเป็นสดัสว่นเพยีง
เล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกบัปรมิาณซือ้ขายทั่วทัง้ตลาด

• สนิคา้มลีกัษณะและคณุภาพใกลเ้คยีงกนัมาก (homogenous product)

• ผูผ้ลติรายใหม่ๆ สามารถเขา้สูต่ลาดไดโ้ดยงา่ย

• สามารถเคลือ่นยา้ยสนิคา้ไปยงัทีต่า่งๆ โดยเสยีตน้ทุนต า่ 

• ผูซ้ ือ้และผูข้ายสามารถเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกบัตลาดไดส้ะดวกเสมอกนั

• ไม่มกีารแทรกแซงจากรฐับาล



• ผูข้ายแตล่ะรายจงึไม่สามารถก าหนดราคาสนิคา้ไดต้ามใจชอบ แตต่อ้งขายตาม
ราคาตลาด (price taker) ซึง่เกดิจากอปุสงคแ์ละอปุทาน ดงัน้ัน เสน้อปุสงคท์ี่

ผูผ้ลติหรอืผูข้ายเผชญิจงึเป็นเสน้ตรงขนาดกบัแกนนอน

• เป้าหมายของผูผ้ลติหรอืผูข้ายคอืก าไรสงูสดุ

• ตน้ทุนทัง้หมด คอื ตน้ทุนทีร่วมก าไรปกตแิลว้





การก าหนดราคาและดลุยภาพในระยะสัน้

• ในสถานการณแ์รก กจิการแสวงหา
ก าไรสงูสดุ ผลติผลผลติระดบั q1 ซึง่ 
MC = MR เสน้ตน้ทุนรวมเอาก าไร
แลว้ เรยีกวา่ก าไรปกต ิซึง่เป็น
ผลตอบแทนทีจ่ าเป็นทีก่จิการไดร้บั
เพือ่ยงัอยูใ่นธรุกจิตอ่ไป รายรบั
ทัง้หมด คอื OP1Aq1 และตน้ทุน
ทัง้หมด คอื  OCBq1 ดงัน้ัน กจิการ
จงึไดร้บัก าไรเกนิปกต ิเท่ากบั
P1ABC



• สถานการณท์ีส่อง กจิการแสวงหา
ก าไรสงูสดุ ผลติผลผลติระดบั q2
ครอบคลมุตน้ทุนพอด ีอยูใ่นระดบั
เท่าทุน ไดก้ าไรปกติ



สถานการณท์ีส่าม กจิการแสวงหา
ก าไรสงูสดุ ผลติผลผลติระดบั q3 ใน
สถานการณนี์ ้กจิการจะพยายามให ้
ขาดทุนนอ้ยทีส่ดุ โดยขาดทุนเท่ากบั 
P3DEF



• กจิการจะด าเนินการตอ่เน่ืองในระยะ
สัน้ตราบเท่าทีส่ามารถครอบคลมุ
ตน้ทุนแปรผนัเฉลีย่ (AVC) ได ้

• ตามรปู รายรบัรวมเท่ากบั OP0Cq 
และตน้ทุนรวมเท่ากบั OABq อยา่งไร
ก็ตาม มนัสามารถครอบคลมุตน้ทุน
แปรผนั (พืน้ที ่OEDq และบางสว่น
ของตน้ทุนคงที ่(พืน้ที ่ EP0CD) แม ้
กจิการจะยงัคงขาดทุน เท่ากบั 
P0ABC แตก็่จะยงันอ้ยกวา่การ
ขาดทุนถา้กจิการเลกิไม่ท าการผลติ
เลย ซึง่จะเท่ากบั EABD



ดลุยภาพในระยะยาว

• ในระยะยาว เมือ่กจิการขยายการผลติ อปุทานจะเพิม่ขึน้ ราคาลดลง
ดลุยภาพในระยะยาวเกดิขึน้เมือ่ราคาเท่ากบั P2 และแตล่ะกจิการจะท า
การผลติ ณ จดุ E ซึง่เป็นจดุต า่สดุของตน้ทุนเฉลีย่ในระยะยาว



ตลาดผูกขาดทีแ่ทจ้รงิ

ลกัษณะส าคญั

• มผูีผ้ลติ/ผูข้ายเพยีงรายเดยีว เรยีกวา่ ผูผู้กขาด

• สนิคา้มคีณุลกัษณะพเิศษ ไม่เหมอืนใคร

• ผูผ้ลติสามารถกดีกนัผูอ้ืน่ไม่ใหเ้ขา้มาแขง่ขนัได ้

• ดว้ยเหตนีุ ้ผูผู้กขาดจงึมอี านาจในการก าหนดราคา (price searcher)
หรอืปรมิาณขายอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพยีงอยา่งเดยีว

• เน่ืองจากตลาดผูกขาดมผูีผ้ลติเพยีงรายเดยีว อปุสงคข์องตลาดจงึเป็น
อปุสงคเ์ดยีวกบัทีผู่ผ้ลติเผชญิ



• ผูผู้กขาดจะท าการผลติ ณ จดุที ่MC = MR ซึง่เกดิขึน้ เมือ่ราคา 
P0 และผลผลติ q0 ก าไรของผูผู้กขาดเท่ากบัพืน้ที ่BP0AC



สาเหตขุองการผูกขาด

• ผูผู้กขาดอาจเป็นเจา้ของทรพัยากรธรรมชาตเิพยีงรายเดยีว เชน่ ควบคมุ

อปุทานวตัถดุบิ

• การผูกขาดอาจเกดิจากภาครฐั ท าใหเ้ป็นการผูกขาดโดยถกูกฎหมาย

• จากการถอืลขิสทิธิห์รอืสทิธบิตัร 

• กระบวนการผลติอาจตอ้งการก าลงัการผลติจ านวนมากเพือ่จะใหเ้กดิการ

ประหยดัตอ่ขนาด กจิการรายใหม่จะเขา้มาแขง่ขนัไดย้าก



ตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผูกขาด

• เป็นการรวบลกัษณะของทัง้ตลาดแขง่ขนัสมบูรณแ์ละตลาดผูกขาดไวด้ว้ยกนั 
น่ันคอื ตลาดจะมกีจิการจ านวนมากและมเีสรภีาพในการเขา้สูต่ลาด แตล่ะ
กจิการจะผลติสนิคา้ทีอ่าจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย

• ความแตกตา่งของสนิคา้ (product differentiation) แสดงวา่ กจิการมี
อ านาจในการผูกขาดระดบัหน่ึง ดงัน้ัน ถา้เพิม่ราคา ก็จะไม่สญูเสยีลกูคา้ไป
ทัง้หมด ดงัน้ัน เสน้อปุสงคเ์ป็นเสน้ลาดลง มคีวามยดืหยุน่มาก 

• กจิการในตลาดเชน่นี ้ไม่ใชผู่ย้อมรบัราคาแบบในตลาดแขง่ขนัสมบูรณ ์ความ
แตกตา่งของราคาสามารถท าไดผ่้านทางการโฆษณาซึง่สรา้งพืน้ฐานของความ
ภกัดตีอ่สนิคา้ (brand royalty)



ดลุยภาพในระยะสัน้และระยะยาวของตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผูกขาด



พฤตกิรรมการแขง่ขนัในตลาดผูข้ายนอ้ยราย

• ตลาดผูข้ายนอ้ยราย หมายถงึ สถานการณท์ีม่กีจิการจ านวนไม่มากมอีทิธพิล
ตอ่ตลาด มกัจะผลติสนิคา้ตราตา่งๆ จ านวนมาก แตล่ะกจิการมขีนาดใหญ่พอที่

การตดัสนิใจมผีลตอ่การตดัสนิใจของกจิการรายอืน่ๆ ในตลาด ดว้ยเหตนีุ ้
กจิการจงึมลีกัษณะขึน้ตอ่กนั (mutually dependent) 

• ตลาดผูข้ายนอ้ยรายอาจแบ่งเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยรายทีไ่ม่มกีารท าขอ้ตกลง 
(non-collusive) และตลาดผูข้ายนอ้ยรายทีม่กีารท าขอ้ตกลง (collusion) 

• ในตลาดผูข้ายนอ้ยรายทีไ่ม่มขีอ้ตกลง มหีลายทฤษฏพียายามอธบิาย ทีส่ าคญั
คอื แบบจ าลองอปุสงคห์กังอ (kinked demand curve) 



แบบจ าลองอปุสงคห์กังอ
• เน่ืองจากมกีารขึน้ตอ่กนั หน่วยผลติแตล่ะรายเช ือ่ว่า ถา้
ตนเพิม่ราคาขึน้มากกว่า P0 แลว้ ผูผ้ลติอืน่ ๆ จะไม่ขึน้
ราคาดว้ย เพราะพอใจทีจ่ะรกัษาระดบัราคาคงทีแ่ละดงึดดู
ผูบ้รโิภคจากหน่วยผลติทีเ่พิม่ราคามากกวา่ 

• หน่วยผลติจงึคาดว่าเสน้อปุสงคจ์ะคอ่นขา้งยดืหยุ่นในการ
ตอบสนองตอ่ราคาทีเ่พิม่ขึน้ เสน้อปุสงคจ์งึเป็นเสน้ D1 เสน้
รายรบัส่วนเพิม่เป็นเสน้ MR1

• แตถ่า้ลดราคาลงต ่ากว่า P0 หน่วยผลติก็เช ือ่ว่ารายอืน่ ๆ 
ในตลาดจะลดราคาดว้ย เกดิสงครามราคา 

• หน่วยผลติจงึคาดว่าเสน้อปุสงคจ์ะมคีวามยดืหยุ่นนอ้ยใน
การตอบสนองตอ่การลดราคา เสน้อปุสงคจ์งึเป็นเสน้ D2
เสน้รายรบัส่วนเพิม่เป็นเสน้ MR2

• ผูผ้ลติจงึเช ือ่ว่าตนเผชญิกบัเสน้อปุสงคห์กังอ D1AD2 และไม่
มแีรงจงูใจในการเพิม่หรอืลดราคาซึง่คงที ่ณ ราคา P0



กลยทุธก์ารก าหนดราคาอืน่ ๆ

กลยทุธร์าคาอืน่ๆ อาจถกูน ามาใชใ้นตลาดผูข้ายนอ้ยรายทีไ่ม่มกีารรว่มมอืกนั 

• การก าหนดราคาโดยดจูากความยดืหยุน่ของอปุสงคต์อ่ราคา ถา้มคีวาม
ยดืหยุน่มาก การลดราคาจะเพิม่รายรบั แตถ่า้มคีวามยดืหยุน่นอ้ย การเพิม่
ราคาจะเพิม่รายรบั

• การก าหนดราคาตามชือ่เสยีง (prestige pricing) สนิคา้ราคาสงูกวา่เกีย่วพนั
กบัคณุภาพทีม่ากกวา่

• การแบ่งแยกราคา (price discrimination)

• การก าหนดราคาแบบจ ากดั (limit pricing) เป็นการตัง้ราคาเพือ่ป้องกนั
กจิการรายใหม่เขา้สูต่ลาด



การแขง่ขนัทีไ่ม่ใชร่าคา 

เน่ืองจากมภียัคกุคามของสงครามตลาด และการคงอยูข่องกลยทุธท์างเลอืกทีม่ี
ประสทิธภิาพอืน่ๆ กจิการอาจเกีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนัทีไ่ม่ใชร่าคา ซึง่อยูใ่นหลาย
รปูแบบ ไดแ้ก่

• ความแตกตา่งของสนิคา้ (product differentiation)

• ขอ้เสนอในการสง่เสรมิการตลาด (promotional offer)



ตลาดผูข้ายนอ้ยรายทีม่ขีอ้ตกลง

• ภายใตค้วามไม่แน่นอนระดบัหน่ึงในตลาดผูข้ายนอ้ยราย มกีจิการจ านวนมากที่

จะไดป้ระโยชนม์ากขึน้ จากการรว่มมอืกนั (collusion) เชน่ จากกจิการทีม่า
รว่มกนัและพยายามมอีทิธพิลตอ่ผลการด าเนินงานของตลาด

• การรว่มมอืกนัเป็นวธิใีนการจดัการกบัการขึน้ตอ่กนัของกจิการ โดยการท า
บนัทกึขอ้ตกลงรว่มกนัในการก าหนดราคาและระดบัผลผลติ ท าใหเ้ป็นไปไดท้ี่

ผูข้ายตลาดนอ้ยรายจะท าตวัคลา้ยผูผู้กขาด ดว้ยเหตนีุ ้จงึไดร้บัก าไรสงูสดุ 



การท าขอ้ตกลงกนัเหลา่นีม้หีลายรปูแบบ ประกอบดว้ย

• ขอ้ตกลงกนัอยา่งเป็นทางการ (formal collusion) ดว้ยขอ้ตกลงทีเ่กดิขึน้
ระหวา่งหน่วยผลติในการก าหนดราคาหรอืผลผลติ ประเภทของขอ้ตกลงเป็น
ทางการนี ้ไดแ้ก ่คารเ์ทล (cartel) 

• ขอ้ตกลงแบบไม่ชดัเจน (tacit collusion) เป็นกรณีทีห่น่วยผลติปฏบิตัไิปใน
แนวทางรว่มมอืกนัแตไ่ม่มขีอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการ รปูแบบตวัอยา่ง คอื การ
รว่มมอืแบบมผูีน้ าดา้นราคา (price leadership) ซ ึง่เกดิขึน้เมือ่กจิการหน่ึง
ก าหนดราคาและกจิการทีเ่หลอืก าหนดตาม



ความลม้เหลวของตลาด

• ความลม้เหลวของตลาด หมายถงึ การทีต่ลาดไม่สามารถท างานตามกลไกของ
ตลาดเพือ่น ามาซึง่การจดัสรรทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพหรอืภาวะทีส่งัคมไดร้บั
สวสัดกิารสงูสดุได ้

• หรอื เป็นสถานการณท์ีต่ลาดไม่อาจน ามาซึง่ความตอ้งการของสาธารณะได ้
(ไดส้นิคา้ในปรมิาณและราคาทีต่อ้งการ) ท าใหไ้ดร้าคาทีต่ า่หรอืสงูเกนิไป



• โครงสรา้งตลาดทีเ่บีย่งเบนไปจากตลาดแขง่ขนัสมบูรณ ์น าไปสูโ่ครงสรา้ง
ตลาดแบบผูกขาด (อ านาจเหนือตลาด) น าไปสูก่ารผลติทีน่อ้ยเกนิไป ราคา
แพง เกดิความสญูเปลา่ทางเศรษฐกจิ (deadweight loss)

• ผลกระทบภายนอก (externalities) ซึง่เป็นผลเสยีหรอืประโยชนท์ีต่กไปยงั
บุคคลอืน่อนัเกดิจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิของบุคคลอืน่ ผลเหลา่นีจ้ะไม่
รวมอยูใ่นราคาตลาด ท าใหร้าคาตลาดไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรใหม้ี
ประสทิธภิาพได ้

สาเหตขุองความลม้เหลวของตลาด



• สนิคา้สาธารณะ (public goods) เป็นสนิคา้ทีไ่ม่เป็นปฏปัิกษใ์นการบรโิภค
และไม่สามารถกดีกนัการบรโิภคของผูอ้ืน่ได ้และเผชญิกบัปัญหาผูโ้ดยสารฟร ี
(free rider) 

• ผูบ้รโิภคเหลา่นีเ้ป็นผูท้ีไ่ม่แสดงความเต็มใจหรอืยนิดทีีจ่ะจา่ยคา่สนิคา้สาธารณะ
น้ันหรอืไม่เปิดเผยอปุสงคท์ีแ่ทจ้รงิของตนเองออกมา ท าใหไ้ม่มเีอกชนรายใด
สนใจผลติสนิคา้ประเภทนี ้เพราะไม่สามารถกดีกนัผูโ้ดยสารฟรไีด ้รฐัจงึอาจ
เขา้มาผลติสนิคา้สาธารณะเอง

สาเหตขุองความลม้เหลวของตลาด



• สารสนเทศไม่สมบูรณ ์(asymmetric information) ซึง่เกดิขึน้ระหวา่งผูซ้ ือ้
กบัผูข้าย โดยความไม่สมมาตรของสารสนเทศก็คอื สถานการณท์ีผู่ซ้ ือ้และ
ผูข้ายมคีวามแตกตา่งในขอ้มูลทางธรุกรรม หรอืมขีอ้มูลไม่เท่าเทยีมกนัในการ
ตดิตอ่ซือ้ขายหรอืท าธรุกรรมทางเศรษฐกจิระหวา่งกนัน่ันเอง ท าใหก้ลไกราคา
ไม่สามารถแสดงสญัญาณทีถ่กูตอ้งเพือ่ใหเ้กดิการจดัสรรทรพัยากรอยา่งมี
ประสทิธภิาพได ้ ม ี3 กรณีส าคญั

1) การเลอืกทีเ่ป็นปรปักษ ์(adverse selection)

2) จรยิธรรมวบิตั ิ(moral hazard)

3) ปัญหาตวัการ-ตวัแทน (principal-agent problem)




